
מא ו ר ם– ד טי דנ לסטו מדרש  ת  בי    

    2006 אוקטובר 29  ז"חשון תשס' ז  

  

  להים-  אבראשית ברא

מהי . המקורות הבאים עוסקים בפסוק הראשון בתורה שישי אומרים שהוא גם הפסוק הקשה ביותר בה

  ? והאם היו דברים לפני בריאת העולם?  מהו הדבר הראשון שנברא? יש מאין  או יש מיש? פעולת הבריאה

  

?האם לפי התיאור התורה הבריאה היא יש מאין או לא? פי התורהמה הדבר הראשון שנברא ל. א

 א פרק בראשית. 1

 ְורּוַח ְתהֹום ְּפֵני ַעל ְוחֶֹׁשְך ָובֹהּו תֹהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ)   ב: (ָהָאֶרץ ְוֵאת ַהָּׁשַמִים ֵאת ֱאלִֹהים ָּבָרא ְּבֵראִׁשית)   א (

 טֹוב ִּכי ָהאֹור ֶאת ֱאלִֹהים ַוַּיְרא)   ד:  (אֹור ַוְיִהי אֹור ְיִהי ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר)   ג:  (ַהָּמִים ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֱאלִֹהים

 יֹום בֶֹקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ָלְיָלה ָקָרא ְוַלחֶֹׁשְך יֹום ָלאֹור ֱאלִֹהים ַוִּיְקָרא)   ה: (ַהחֶֹׁשְך ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין ֱאלִֹהים ַוַּיְבֵּדל

    פ:  ֶאָחד

 ֵּבין ַוַּיְבֵּדל ָהָרִקיַע ֶאת ֱאלִֹהים ַוַּיַעׂש)   ז: (ָלָמִים ַמִים ֵּבין ַמְבִּדיל ִויִהי ַהָּמִים ְּבתֹוְך ָרִקיַע ְיִהי ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר)  ו(

 ֶעֶרב ַוְיִהי ָׁשָמִים ָלָרִקיַע ֱאלִֹהים ַוִּיְקָרא)   ח( :ֵכן  ַוְיִהי ָלָרִקיַע ֵמַעל ֲאֶׁשר ַהַּמִים ּוֵבין ָלָרִקיַע ִמַּתַחת ֲאֶׁשר ַהַּמִים

  ...  פ:  ֵׁשִני יֹום בֶֹקר ַוְיִהי

 ָהָאֶרץ  ּוְבָכל ּוַבְּבֵהָמה ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף ַהָּים ִבְדַגת ְוִיְרּדּו ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶׂשה ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר)   כו  (

 ּוְנֵקָבה ָזָכר אֹתֹו ָּבָרא ֱאלִֹהים ְּבֶצֶלם ְּבַצְלמֹו ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹהים ַוִּיְבָרא)   כז: (ָאֶרץָה ַעל ָהרֵֹמׂש ָהֶרֶמׂש ּוְבָכל

 ִּבְדַגת ּוְרדּו ְוִכְבֻׁשָה ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְּפרּו ֱאלִֹהים ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים אָֹתם ַוְיָבֶרְך)   כח:  (אָֹתם ָּבָרא

ל ַהָּׁשַמִים ֹוףּוְבע  ַהָּים ָ : ָהָאֶרץ ַעל ָהרֶֹמֶׂשת ַחָּיה ּוב כ ְ

 
  . למדו אותםיחסים לכולם לפסוק הראשון בתורה המדרשים הבאים מתי. ב

  . המדרש מובאים הפסוקים המצוטטים בוכל אחרי 

  :שאלות מנחות

  ? מה משמעות הקדימה לבריאת העולם -

?מדוע דווקא דברים אלו קדמו - 

? ני עלו במחשבהמה ההבדל בין נבראו לפ - 

  ?  התורה או כסא הכבוד–מה משמעות השאלה מי קדם  -

  

 א פרשה רבה בראשית. 2

, להבראות במחשבה שעלו מהם ויש שנבראו מהם יש, עולם לבריית קדמו דברים' ו אלהים ברא בראשית

 מאז כסאך ןנכו' דכת כבוד כסא, )  כב ח משלי  (ראשית קנני י"י' דכת התורה, נבראו הכבוד וכסא  התורה

  אבותיכם ראיתי בראשיתה בתאנה כבכורה' דכת להבראות במחשבה עלו האבות,  )  ב צג תהלים('  וגו

 עלה המקדש בית, )  ב עד תהלים  (קדם קנית עדתך זכור' דכת  במחשבה עלו ישראל, )  י ט הושע(

' דכת במחשבה עלה שיחהמ שם, )  יב יז ירמיה   (מקדשנו מקום מראשון מרום כבוד כסא' דכת במחשבה

  , )  יז עב תהלים  (שמו ינון שמש לפני

 תשב השעה מאותה)   ב צ/ תהלים /שם('  וגו הרים בטרם ד"הה התשובה  אף אמר זעירא' בר אהבה' ר

  , )  ג/ 'צ  תהלים /שם שם  (שובו ותאמר דכא עד אנוש

 התורה כהנא בר אבא' ר אמר, לתורה כבוד כסא אם כבוד לכסא התורה אם קודם זה אי יודע איני אבל

  ', וגו מאז כסאך נכון בו שכתוב לאותו קדם מאז מפעליו קדם דרכו ראשית קנני י"י' שנ הכבוד לכסא  קדמה

 למטרונה נשוי שהיה למלך, לכל קדמה שלישראל מחשבתן יצחק' בר שמואל' ר בשם  ירמיה' ר הונא' ר

 ) קסת סופר (וקלמין )דיו (מילנין טלו אמר, שוקב עובר המלך נמצא אחת  פעם, בן ממנה לו היה ולא

 ואמרו חזרו, אתמהא וקונדילין  מילנין מבקש למה לו אין בן אומרים והיו, לבני אילו )חותמת (וקונדלין

 עתידין דור ו"כ שאחר  ה"הקב צפה אילולי כך, אתמהא בן להעמיד שעתיד וצפה הוא אסטרולוגוס המלך
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 ואם, וברזל וקנים ואבנים ועצים ועפר מים דברים' ו צריך שבונה מי לוי' ר בשם  לוי בן יהושע' ור מנחם' ר

 התורה, )  ג מ יחזקאל  (בידו המדה וקנה' דכת המדה קנה צריך הוא הרי,  קנים צריך ואין הוא עשיר תאמר

  . תריין ומלקדמין  ומראש ומעולם ומאז קדם קדמה שש אותן

  טובים סמנים לו מצא אלא אלהיכם היה גדול צייר לו אמר גמליאל רבן את שאל אחד פילוסופוס

 דההוא רוחיה תיפח ליה אמר, ותהומות ורוח ומים וחשך ובהו תהו ליה אמר, אינון מה לו אמר, שסייעוהו

  חשך ובורא אור יוצר חשך, )  ז מה ישעיה(  רע ובורא שלום עושה ובהו תהו בריאה בהם' כת כולם,  גברא

 צוה הוא כי למה)   ד קמח תהלים('  וגו והמים השמים שמי הללוהו מים, /)  ה"מ  ישעיהו /שם שם(

 באין תהומות, )  יג ד עמוס  (רוח ובורא הרים יוצר הנה כי רוח,  )  ה/ ח"קמ תהלים /שם שם  (ונבראו

)  .  כד ח משלי  (חוללתי תהומות

      
 צג פרק תהלים

: ִּתּמֹוט ַּבל ֵּתֵבל ִּתּכֹון ַאף ִהְתַאָּזר עֹז ְידָֹוד ָלֵבׁש ָלֵבׁש ֵּגאּות ָמָלְך ְידָֹוד)   א   (

:      ָאָּתה ֵמעֹוָלם ֵמָאז ִּכְסֲאָך ָנכֹון)   ב  (

 י פסוק ט פרק הושע

 ַוִּיְהיּו ַלּבֶֹׁשת ַוִּיָּנְזרּו  ְּפעֹור ַבַעל ָּבאּו ֵהָּמה ֲאבֹוֵתיֶכם ָרִאיִתי ְּבֵראִׁשיָתּה ִבְתֵאָנה ְּכִבּכּוָרה ִיְׂשָרֵאל ָמָצאִתי ַּבִּמְדָּבר ַּכֲעָנִבים  

:  ְּכָאֳהָבם ִׁשּקּוִצים

 ב פסוק עד פרק תהלים

  :     ּבֹו ָׁשַכְנָּת ֶזה ִצּיֹון ַהר ַנֲחָלֶתָך ֵׁשֶבט ָּגַאְלָּת ֶּקֶדם ָקִניָת ֲעָדְתָך ְזכֹר  

 יב פסוק יז פרק ירמיהו

:      ִמְקָּדֵׁשנּו ְמקֹום ֵמִראׁשֹון ָמרֹום ָכבֹוד ִּכֵּסא  

 יז פסוק עב פרק תהלים

:     ְיַאְּׁשרּוהּו ּגֹוִים ָּכל בֹו ְוִיְתָּבְרכּו ְׁשמֹו  ִיּנֹון>  ינין <ֶׁשֶמׁש ִלְפֵני ְלעֹוָלם ְׁשמֹו ְיִהי  

 צ פרק תהלים

: ֵאל ַאָּתה עֹוָלם ַעד ּוֵמעֹוָלם ְוֵתֵבל ֶאֶרץ ַוְּתחֹוֵלל ֻיָּלדּו ָהִרים םְּבֶטֶר)   ב   (

: ָאָדם ְבֵני ׁשּובּו ַוּתֹאֶמר ַּדָּכא ַעד ֱאנֹוׁש ָּתֵׁשב)   ג  (

 
    תורה קדמה לעולם. ג

 א פרשה) אלבק-תיאודור (רבה בראשית. 3

 ...)  ל ח משלי  (שעשועים ואהיה אמון אצלו יהואה פתח אושעיא' ר. 'וגו אלהים ברא בראשית) א (א 

 פלטין בונה ודם בשר  מלך שבעולם בנוהג, ה"הקב של אומנתו כלי הייתי אני אומרת התורה אומן אמון

 דיפטראות  אלא מדעתו אותה בונה אינו והאומן, אומן מדעת אלא עצמו מדעת אותה בונה ואינו

,  העולם ובורא בתורה מביט ה"הקב היה כך, ופשפשים חדרים עושה הוא היאך לידע לו יש ופינקסות

'  וגו דרכו ראשית קנני י"י אמר דאת מה היך תורה אלא ראשית ואין אלהים ברא בראשית' א והתורה

  )  .  כב ח משלי(

  ? מהו תפקיד התורה לפי המדרש -

? מי היא המדברת בפסוקים לפי המדרש. המדרש דורש את הפסוקים הבאים ממשלי - 

 ח רקפ משלי - 

: ֵמָאז ִמְפָעָליו ֶקֶדם ַּדְרּכֹו ֵראִׁשית ָקָנִני ְידָֹוד)   כב(

: ָאֶרץ ִמַּקְדֵמי ֵמרֹאׁש ִנַּסְכִּתי ֵמעֹוָלם)   כג(

: ָמִים ִנְכַּבֵּדי ַמְעָינֹות ְּבֵאין חֹוָלְלִּתי ְּתהֹמֹות ְּבֵאין)   כד(    

: חֹוָלְלִּתי ֹותְגָבע ִלְפֵני ָהְטָּבעּו ָהִרים ְּבֶטֶרם)   כה(   

: ֵּתֵבל ַעְפרֹות ְורֹאׁש ְוחּוצֹות ֶאֶרץ ָעָׂשה לֹא ַעד)   כו(    
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: ְתהֹום ְּפֵני ַעל חּוג ְּבחּוקֹו ָאִני ָׁשם ָׁשַמִים ַּבֲהִכינֹו)   כז(    

: ְּתהֹום ִעינֹות ַּבֲעזֹוז ִמָּמַעל ְׁשָחִקים ְּבַאְּמצֹו)   כח(    

: ָאֶרץ מֹוְסֵדי ְּבחּוקֹו ִפיו ַיַעְברּו לֹא ּוַמִים ֻחּקֹו םַלָּי ְּבׂשּומֹו)   כט(   

: ֵעת ְּבָכל ְלָפָניו ְמַׂשֶחֶקת יֹום יֹום ַׁשֲעֻׁשִעים ָוֶאְהֶיה ָאמֹון ֶאְצלֹו ָוֶאְהֶיה)   ל(   

  פ:  ָאָדם ְּבֵני ֶאת ְוַׁשֲעֻׁשַעי ַאְרצֹו ְּבֵתֵבל ְמַׂשֶחֶקת)   לא(   

  

  תרגום התורה. ד

  :שינו את סדר המילים בפסוק הפתיחה, ש מספר כי כשתרגמו את התורההמדר

 א עמוד ט דף מגילה מסכת בבלי תלמוד. 4

 להם גילה ולא, בתים ושנים בשבעים והכניסן, זקנים ושנים שבעים שכינס המלך בתלמי מעשה: דתניא 

 בלב הוא ברוך הקדוש נתן .רבכם משה תורת לי כתבו: להם ואמר ואחד אחד כל אצל ונכנס.  כינסן מה על

 בראשית(,  בראשית ברא אלהים   )'א בראשית(  לו וכתבו. אחת לדעת כולן והסכימו,  עצה ואחד אחד כל

   )'ה בראשית(,  השביעי ביום וישבות, הששי ביום ויכל   )'ב בראשית(,  ובדמות  בצלם אדם אעשה   )'א

   )ח"י בראשית(,  שפתם שם ואבלה ארדה הבה   )א"י בראשית(,   בראם כתבו ולא, בראו ונקבה זכר

 משה ויקח   )'ד שמות(,  אבוס עקרו וברצונם שור הרגו  באפם כי   )ט"מ בראשית(,  בקרוביה שרה ותצחק

 במצרים ישבו אשר ישראל בני ומושב   )ב"י  שמות(,  אדם בני נושא על וירכיבם בניו ואת אשתו את

 זאטוטי ואל   )ד"כ שמות(,  ישראל  בני זאטוטי את וישלח   )ד"כ מותש(,  שנה מאות ארבע ארצות ובשאר

 אתם אלהיך' ה חלק אשר   )'ד דברים(,  נשאתי מהם אחד חמד לא   )ז"ט במדבר(,  ידו שלח לא ישראל בני

 צעירת את לו וכתבו, לעובדם צויתי לא אשר אחרים אלהים ויעבוד וילך    )ז"י דברים(,  העמים לכל להאיר

: יאמר שלא, שמה ארנבת תלמי של שאשתו מפני, הארנבת  ואת   )א"י ויקרא(  לו כתבו ולא, גליםהר

.  בתורה אשתי שם והטילו היהודים בי שחקו

שם י"רש

. היה מצרים מלך  - תלמי  

 את ברא וראשון, הן רשויות ושתי, הוא שם בראשית יאמר שלא, השמים את  - בראשית ברא אלהים 

. השני

)  . א בראשית  (אדם נעשה דכתיב, הן רשויות שתי לומר המינין פקרו שמכאן  - אדם האעש 

 יקבל לא והוא, השביעי ביום ויכל כתיב דהא, בשבת מלאכה עשה כן אם יאמר שלא  - הששי ביום ויכל 

. גמרו וזהו, מנוחה באתה - שבת באתה, מנוחה - חסר העולם היה מה: בו שדרשו חכמים מדרש  עליו

 כתבו לכן, פרצופין שני ונקבה זכר אחד כל, ברא גופין שני דמשמע  - בראם כתבו ולא בראו ונקבה זכר 

. פרצופים בשני אדם נברא שכך,  בראו

  ? המשותף לחמשת השינויים הראשונים שעשו הזקנים) המניע( העיקרון ומה -

? י"את רשכיצד מסביר ז? מדוע שינו הזקנים את סדר המילים בפסוק הראשון בתורה - 

  ? כיצד מסבירים זאת בעלי התוספות -

 שם תוספות

 אומרים היו ברא בראשית כתבו שאם )י"כינוי לפירוש רש(רש הקונטרס פ -  בראשית ברא אלהים

 ועוד .'בתחלה' אלא כלל שם אין בראשית  שהרי וקשה .הן רשויות ושתי הוא שם בראשית

 בתחילה הבורא  להזכיר יש שלעולם יודעים היו שהיונים ל"ונ .'בתחלה' יונית בלשון לו שכתבו

  אחד בורא הוי הראשונה והתיבה הן רשויות דשתי אומר היה קודם בראשית כתבו אלו כן ואם

. לו הפכו הכי משום השני הוי ואלהים

  

     ?  י או עם תוספות" מסכים עם רשהבאמדרש ההאם 

 א פרשה) אלבק-תיאודור (רבה בראשית. 5

 מתקלס ודם בשר מלך שבעולם בנוהג, אלוה לקרות נאה לזה אקילס בשם יודן' ר] אלהים ברא בראשית[
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סוג של  (פרקטיאה להם נתן לא ועדיין ) מרחצאות ציבוריים ( 

         , ) מרחץ

 כך ואחר שמו כירמז ודם בשר)   לו כב= 'ב שמואל  =ב"ש  (תרבני וענותך אומר/ עזאי /עזיי בן שמעון

 אלא,  כן אינו ה"הקב אבל, ) פלוני הראשון, פלוני הבונה והְמַגֵדל (פרוטאטא אנא פלן אגוסטלא פלן שבחו

. אלהים כך ואחר ברא בראשית שמו הזכיר עולמו צרכי משברא

 לו פסוק כב פרק ב שמואל

  :  ַּתְרֵּבִני ַוֲענְֹתָך ִיְׁשֶעָך ָמֵגן ִלי ַוִּתֶּתן 

  

  ות הזהרפרשנ. ה

  :כיצד מפרש הזהר את תהליך בריאת העולם

)בתרגום הרב בר שאול(הקדמת הזהר . 8

מלבד יום אחד , רז זה לא נתגלה: אמר רבי שמעון ) " ' ישעיהו מ" ( מי ברא אלה, שאו מרום  עיניכם וראו"

ו השמים וצבאם אל: אמרתי לו' ? מי ברא אלה'ידעת מהו , רבי: ובא אליהו ואמר לי, שהייתי על חוף הים

, כי אראה שמיך ומעשה אצבעותיך' : ככתוב, ולברך אותו, שיש לו לבן אדם להסתכל בהם, ה "מעשה הקב

, ה"דבר סתום היה לפני הקב, רבי : אמר לי ) . 'תהילים ח( 'אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ ' ה' , וגו

שעה בראשונה נקודה , ץ להתגלות בשעה שהסתום מכל סתומים חפ: וזה הוא. ונתגלה בישיבה של מעלה

וחקק בתוך המאור הקדוש , חקק בה כל חקיקות, צייר בה כל ציורים , וזה עלה להיות מחשבה, אחת

ראשית . 'מי'ונקרא , בניין עמוק היוצא מתוך מחשבה, הסתום חקיקת ציור סתום אחד קודש הקדשים 

ונתלבש , חפץ להתגלות ולהיקרא בשם . ' מי'לא נקרא אלא  . עמוד יסתום בשמו, קיים ולא קיים, הבניין

ועד . 'ים-אלה'ונשלם השם , נתחברו האותיות אלו באלו . בשם' אלה'ועלה ', אלה'בלבשו יקר מאיר וברא 

  .בשם' ים-אלה'לא עלה ' אלה'שלא ברא 

  ".אלה אלוקיך ישראל: " אמרו, על רז שלנו , ואותם שחטאו בעגל 

. פרח אליהו ולא ראיתיו. ובסוד זה העולם קיים,  הוא שם המשותף  תמידכך' , אלה'ב' מי 'וכמו שהשתתף 

: בא רבי אלעזר וכל החברים ונשתטחו לפני בכו ואמרו.. וממנו ידעתי את הדבר שעמדתי על רזו וסתרו

  .דיינו, אילמלא לא באנו אלא לשמוע זה

'? להים-א'מה משמעות השם  - 

? פסוק כמו בעשו בתרגום השבעיםניתן לשנות את סדר המילים ב, האם לפי הזהר - 

 ? מה היחס בין ההשקפה המתוארת בזהר לבין זו המתוארת במדרש רבה -
  

  להים-עולה במחשבתו של א. ו

עלה 'השוו את ממשמעות הביטוי ? להיות-האם ניתן להפריד בין שלב התכנון לשלב העשיה בבריאה הא

  :  במנחותראבגמרא בברכות מול הגמ' במחשבה

      
 א עמוד סא דף ברכות מסכת בבלי ודתלמ. 9

 הא! האדם את עשה אלהים בצלם כי+   'ט בראשית  +וכתיב בראם  ונקבה זכר כתיב: רמי אבהו דרבי  

.   אחד אלא נברא לא ולבסוף,  שנים לבראת  במחשבה   עלה  בתחלה - כיצד

 
 ב עמוד כט דף מנחות מסכת בבלי תלמוד. 10

 אמר, לאותיות כתרים וקושר שיושב ה"להקב מצאו, למרום משה שעלה הבשע: רב אמר  יהודה רב אמר

 יוסף בן ועקיבא דורות כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד אדם: לו אמר? ידך  על מעכב מי, ע"רבש: לפניו

 חזור: לו אמר, לי הראהו, ע"רבש: לפניו אמר. הלכות של תילין תילין  וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד, שמו

, אחד לדבר שהגיע כיון; כחו תשש, אומרים הן מה יודע היה  ולא, שורות שמונה בסוף וישב הלך .לאחורך

 אמר, ה"הקב לפני ובא חזר. דעתו נתיישבה, מסיני  למשה הלכה: להן אמר? לך מנין, רבי: תלמידיו לו אמרו
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? יאהמה הבעיה התיאולוגית שטוען הפילוסוף כנגד רעיון הבר

 א אות א מאמר הכוזרי ספר. 11

 כי בחלומו  כוזר מלך ראה כאשר כי אמרו -. יבינו והמשכילים נפלו כאשר ההם הדברים לכתוב וראיתי 

  שאל, הבורא אצל הנרצה המעשה לבקש בחלום וצוהו נרצה אינו מעשהו אבל הבורא אצל רצויה כונתו

 החפצים מכל נעלה הוא כי שנאה ולא רצון לא הבורא צלא אין: הפילוסוף ל"וא. אמונתו על אחד פילוסוף

, חסר הוא תשלם שלא ובעוד לו שלמות כונתו השלמת וכי המכוין חסרון על מורה הכונה כי, הכונות  ומכל

 הבורא בידיעת ואין העתים עם משתנים שהם מפני הדברים חלקי מידיעת הפילוסופים אצל  נעלה הוא וכן

 ואם, תנועותיך ויראה תפלתך שישמע שכן וכל ומעשיך כונתך שידע שכן כל ותךא  יודע אינו והוא. שנוי

, נברא כל בבריאת העלות עלת שהוא מפני, העברה דרך על זה אומרים הם  בראך שהוא הפילוסופים יאמרו

, שקדמו מאדם נולד האדם סר ולא קדמון העולם כי אדם מעולם  ברא ולא. מאתו בכונה שהוא מפני לא

 והמזונות והארצות האוירים מן ואיכיות וקרוביו  ומאמו מאביו ומדות ומזגים צורות בו מתרכבות

 לא הראשונה הסבה אל שב והכל, מהם  ההוים בערכים והחיילים והמזלות הגלגלים כחות עם והמימות

 הסבות והתדבקו, ורביעית שלישית  כ"ואח שנית סבה ממנה נאצלת, אצילות הוא אבל, ממנה כונה בעבור

  .   אותם רואה אתה כאשר והשתלשלו והמסובבות

  

  נקודות לסיכום . ז

  :כנגד שלושה סוגי כפירהמבחינת התוכן ניתן למצוא במדרשים טענות 

  שתי רשויות  .א

בריאת יש מיש  .ב 

. ית נפגמת על ידי בריאהמות האלוההשל  .ג 

  . מצאו את הטענות במדרשים השונים

      
  :'בראשית'מילה  לקריאות שונותמבחינת הצורה יש במדרשים 

  בעזרת ראשית  .א

למען ראשית  .ב 

)שש (ברא שית  .ג 

) התורה אמרה(בי ראשית   .ד 

. נויות השונות המדרשיםמצאו  את הפרש
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